
Parashas Emor: Priestly Purity and the Pious

כתובות (מיתת רבי יהודה הנשיא)1

 והאמר רבי חייא אותו היום שמת רבי בטלה קדושה[גמרא]

 שהיו קורין אותו רבינו הקדוש והא דתניא בשילהי סוטה (דף מט.) משמת ר' בטלה ענוה ויראה י"ל קדושה בכלל[תוספות]
והרב רבי חיים כהן היה אומר אילמלי הייתי כשנפטר ר"ת הייתי מטמא לו דהאי בטלה קדושה דקאמר הכא היינו קדושת

כהונה וכן מוכח מדקאמר אותו היום משמע אותו היום דוקא ותו לא ובהדיא אמר בירושלמי דמס' ברכות בפ' מי שמתו
דכשמת רבי אמרו אין כהונה היום ואין נראה לרבי דכמדומה לרבי דהתם מיירי בטומאת בית הפרס דרבנן אבל טומאה

1דאורייתא לא:

 ונראה לי ראיה לדבריו [של רבי חיים כהן] מהאגדה שהביאו התוספות בבבא מציעא באליהו הנביא ז"ל שהשיב[רש"ש]
צדיקים אין מטמאין:

מהו שיטמא כהן לכבוד הנשיא כד דמך רבי יודן נשיאה אכריז רבי ינאי ומר אין כהונה היום כד דמך[ירושלמי (ברכות)] 
רבי יודא נשיאה בר בריה דרבי יודה נשיאה דחף רבי חייא בר אבא לרבי זעירא בכנישתא דגופא דציפורין וסאביה. כד

דמכת נהוראי אחתיה דר' יהודא נשיאה שלח רבי חנינא בתר רבי מנא ולא סליק א"ל אם בחייהון אין מטמאין להון כ"ש
2במיתתן אמר רבי נסא במיתתן עשו אותן כמת מצוה.

כלומר שנטמאו בו כהנים והיינו טעמא דכשם שכהן מטמא למת מצוה מפני שאין לו מי שיתעסק[ר"ן] בטלה כהונה. 
3בקבורתו כך מטמא לנשיא שמפני שכבודו מרובה אין בכל המתעסקין בו די לפי כבודו והכי איתא בירושלמי …

ילקוט שמעוני (קבורת ר’ עקיבא על ידי אליהו הנביא)2

מעשה היה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורים ור' יהושע הגרסי היה תלמידו ומשמשו, ערב יום הכפורים נפטר ממנו
 ובאתי להגיד לך, שרבי עקיבא מת בבית האסורים.אמר ליה: כוהן אניוהלך לביתו. בא אליהו ז"ל ועמד על פתח ביתו, … 

מיד הלכו שניהם לבית האסורין ומצאו פתח שער בית האסורין פתוח ושר בית הסוהר היה ישן וכל האסורים היו ישנים
א"ל לאליהו ז"ל:והשכיבו את ר' עקיבא על המטה ויצאו. מיד נטפל אליהו ז"ל ונטלו על כתפיו, וכשראה רבי יהושע כך, 

רבי, והלא אמש אמרת לי שכהן היית וכהן אסור לטמא במת! אמר לו: דייך ר' יהושע בני, חס ושלום שאין טומאה בתלמידי
, והיו מוליכים אותו כל הלילה עד שהגיעו לאנטיפרס של קוצרין, כיון שהגיעו לשם, עלו שלושחכמים ואף בתלמידיהם

מעלות וירדו שלוש מעלות ונפתח המערה לפניהם וראו שם כסא וספסל ושלחן ומנורה, והשכיבו את ר' עקיבא על המטה
4ויצאו, וכיון שיצאו נסתמה המערה ודלקה הנר על מנורה

5 וטעם טומאת המת, בעטיו של נחש, כי הנפטרים בנשיקה לא יטמאו מן הדין, והוא שאמרו צדיקים אינן מטמאין[רמב"ן]

 וכן היה רגיל בכל מקום לדחות כמו שמצינו כשהיה קובר רבי עקיבא ואמר ליה לאו כהן ניהו מר אמר ליה[תוספות]
6צדיקים אינם מטמאים ועיקר טעמא לפי שהיה מת מצוה שהיה מהרוגי מלכות והיו יראים לקברו

בבא בתרא (ציון מערות של צדיקים)3

7ר' בנאה הוה קא מציין מערתא כי מטא למערתא דאברהם ... כי מטא למערתא דאדם הראשון ...

 [היה] נכנס במערות ומודד מדת ארכן מבפנים ואח"כ מודד מבחוץ כנגדן ועשה שם ציון סיד כדי להכיר מקום[רש"י:]
הטומאה ולא יביאו טהרות דרך כאן שלא יאהיל על הקבר

 משום דקבר סתום טומאה בוקעת ועולה כדאמר בכמה דוכתי[תוספות] מערתא.

כתובות קג:1
ירושלמי ברכות פרק ג’ הלכה א’ דף כג:2
ר"ן שם (סא: בדפי הרי"ף).3
.ילקוט שמעוני משלי (פרק ט’) רמז תתקמד4
.רמב"ן על התורה ריש פרשת חוקת5
תוספות יבמות סא: ד"ה ממגע ומשא6
בבא בתרא נח.7
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וא"ת והא אין קברי עובדי כוכבים מטמאים באהל משום דאין קרויין אדם ואפילו רבנן דפליגי אר' שמעון (יבמות סא.)
ואמרי דמטמאים באהל מ"מ בקבר שלפני הדיבור לא מרבה לה בנזיר (דף נד.) אלא לענין נגיעה או בקבר לרבות קבר שלפני

הדיבור ומקרא דכתב גבי נגיעה מרבי לה התם

8ויש לומר דאברהם נקרא אדם דכתיב האדם הגדול וכן אדם הראשון ולהכי אין למעטם מקרא דאדם:

 נ"ב נראה לי כי היכי דלידעו אינשי ואתו לצלויי על קברייהו ומודעי[ר’ יעקב עמדין] ריש לקיש הוה מציין מערתא דרבנן.
להו כל צרה שלא תבוא על הציבור. והיינו נמי דר' בנאה דהוה מציין מערתא דפר' חזקת הבתים, דקברי צדיקים כאבות
ודאי לא מטמאין, אלא נפקא מינה כדאמרן וכדאשכחן גבי כלב שהלך ונשתטח על קבר דאבות ודכותה באגדות טובא וכן

9בס”ה:

זוהר4

דהוא נחש והוא מלאכא דמותא, אלארבי אלעזר אמר, כל מאן דאשתדל באורייתא לשמה, לאו מיתתיה על ידא דיצר הרע, בגין (
מיתתהון בנשיקה, דכתיב (שיר א ב) ישקני מנשיקות פיהו, כלומר על פי יקוק, והיא הנשיקה דהיא דביקותא דנפשא בעקרא, וההיא דאשתדל

אלא הוא) דאתתקיף באילנא דחיי, ולא ארפי מניה, ובגין כך צדיקיא דמשתדלי באורייתא לא מסתאבי גופא דלהון, (באורייתא

כמה דתנינן ביום שמת רבי, אמר לון צדיקיא לא מסאבי במיתתהון, דאשכחוהו רבנן ושאילו ליה ולאו כהן הוא מר, כגון אליהו בבי קברי, דכי

10), דלא שרא עלייהו רוח מסאבא.כלומר דאתעסקו ביה, בטלה כהונה

מהרי"ל5

קברי צדיקים מטמאים באוהל כדאיתא בתוספות פרק המקבל. ומי לנו גדול מיוסף שנושאי ארונו נדחו לפסח שני. וכן
אולי נהגו כן מפני שמערותיהם יש בהן פותח טפח ושכחו הטעם ומנהג אבותיהם בידיהם אבל על ארונותמישאל ואלצפן 

11פותח טפח אין לסמוך כל כך דמשמע בתוספות צריך שיהא פתוח מחד צד: ...

דבר יהושע6

נפלאתי נוראות שלפי דעתו כל אותן הקברי צדיקים שגילה האר”י ז”ל ברוח הקודש מותר לזלזל בהם ואף לפתוח את קברם
כל זמן שלא ראינו שגופם קיים בבשר גידין ועצמות, משום דכל זמן שלא ראינו כנ”ל יש לנו לתלות דלא זו בלבד שאינם

צדיקים אלא שהם גוים גמורים משום שלפי דעתו רוב הקברים בארץ ישראל הם של עכו”ם ואין בעל רוח הקודש כמו
האר”י ז”ל נאמן לומר שאינם של גוים. ותמה אני מי שמתיימר להיות מקובל יאמר דבר כזה דאם כן כל אותן שמשתטחין
על קברי הצדיקים הנ”ל וסומכין על האר”י ז”ל אינם אלא טועים ובאמת הם משתטחין על קברי גוים מאחר שלפי ההלכה

אזלינן בתר רובא ומהאי טעמא התיר גם לכהנים לילך על קברם.

ואמנם שדעתו שם לחלק בין ההלכה לקבלה, כלומר לפי ההלכה הם גוים מאחר “כי כשבאים להלכה הולכים בתר רובא”
12ורק לפי הקבלה הם קברי צדיקים ודבר זה מוקצה מדעת

תוספות בבא בתרא נח. ד"ה מערתא8
חידושים והגהות מר’ יעקב עמדין בן צבי (יעב"ץ) בבא מציעא פה: ד"ה ריש לקיש.9

.)  פה (עמוד יד סימן מ”ז, ועיין זוהר וישלח דף קסח10
.שו"ת מהרי"ל סימן ק"נ ד"ה קברי צדיקים11
שו”ת דבר יהושע חלק ד’ (בני ברק תשמ”ז) סימן כ”ג.12
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